
  

 

 اإلجابة ورقة يتسلةم قبل األسئلة جمةع على تكبإجا من ويتأكد يتةةآلا األسئلة على أجب ثم ، أولا  باهلل استعن
    

         -:  يلي فةما الصحةحة اإلجابة اختر أـ /  األول السؤال

  درجات 10                       قرائيالفهم ال
كان هناك مجموعة من الضفادع يتعبر الغابة، وفي أثناء سةرها وقع ثالثة منها في حفرة عمةقة، فأدركوا بأنهم   

إن لم يخرجوا من يتلك الحفرة هلكوا .... بدؤوا بالقفز عالةا بكل ما أويتوا من قوة دون يتوقف، وكانت المجموعة 

 يتراقبهم. نظر إلةهم والتي لم يتسقط يت

دأ الةأس يتسلل إلى نفوسهم حتى يتوقفوا عن القفز، واستسلموا لمصةرهم المنتظر، ما عدا ضفدعا بعد فترة ب

 واحدا لم يزل يقفز ويحاول.

بدأت المجموعة التي في الخارج يتتعاطف معه ويتقول له: كف عن محاوليتك الفاشلة، ل جدوى مما يتقوم به وكان 

تمر الصراخ، وفجأة استطاع الضفدع الخروج من الحفرة! يته، وانقضى الوقت واسيادة محاولالضفدع يرد بز

 يتعجب الجمةع وقالوا كةف فعلت ذلك، وأنت أضعف بنةة من اآلخرين؟ ولماذا لم يتستجب لدعوايتنا بأن يتتوقف؟ 

قوة قفزيته ان يزيد من فجاءيتهم اإلجابة عندما أدركوا أن سمعه ضعةف، وأنه ظن أن صراخهم يتشجةع له، ولهذا ك

 حتى خرج.

1 
   الحفرة:الذي وقع في 

           أربعة ضفادع  جـ      ثة ضفادع ثال ب       جمةع الضفادع  أ
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 من السمات الممةزة للضفدع الصغةر .....

  العتراف بالجمةل  جـ       قبول الهزيمة ب     استجابته للتشجيع  أ

 

 

 يمالتعل وزارة

 ..… مبحافظة التعليم إدارة

 ..… مكتب تعليم

 مدرسة ..............

 / التاريخ 

 لغيت/ املادة 

  الرابع/ الصف 

 ساعتان /  الزمن 

 (                       )  :ساجللوم رق        ..................................................................................   /سم الطالب ا

 هـ144٣لعرمااالدو ااألولااااالثرلثاالفصلاالد اس يااالنهرئياااتخبار الا

 
 

 س
 

 المهارة
 

 الدرجة 
 الدرجة

 باألرقام 

 

 الدرجة باألحرف
 

 المصحح
 

 المراجع
 

 المدقق

      10 روءفهم المق 1

      8 الصنف اللغوي 2

      8 الوظيفة النحوية 3

      8 الئيةة اإلمالظاهر 4

      6 الرسم الكتابي 5

       المجموع النهائي

 



3 
   القصة:خايتمة 

      مفاجئة  جـ         مألوفة  ب       متوقعة  أ

4 
 حدثت القصة في :   

       الغابة  جـ          الصحراء  ب        الحقل  أ

5 
 : ادع في الخارج يدل علىموقف الضف

          الشجاعة  جـ        الضعف ب      الذكاء  أ

6 
 ....." ... الةأس"  مضاد

   العمل جـ            األمل ب        الخوف أ

7 
  "  الضفادعمفرد" 

   الضفدعات جـ            الضفدعان ب       ضفدعال أ

 م العبارة الخطأ .طأ أما(  خ  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة صح )   

    السمع  قويكان الضفدع الصغةر  8

     الحفرة. استطاع الضفدع الصغةر الخروج من 9

   القفز.الضفادع بعد فترة عن جمةع يتوقفت  10

 درجات  8                              ألسلوب اللغويا

11 
 

 .اسمي محمد    ....اسمك ؟ 

   اذما جـ   ما  ب      من  أ

12 
 

 المناسبة قةم ربأداة الت مل...... أكف جئت إلى المدرسةكة

 ! جـ  ؟ ب    . أ

13 
 

  أليتفوق. السؤال المناسب سي درور اكذأ

   دروسك؟اكر ذا يتذلما جـ   كةف يتذاكر دروسك؟ ب   دروسك؟ متى يتذاكر أ

14 
 

 الستفهام المناسبة للفراغ : ةأدا       ........... يغرس األشجار؟ 

 متى ـج      كةف ب      من  أ

 ضع سؤال لكل جواب مما يأيتي    
 ....................................................صباحا.هب إلى المدرسة ذأ-15

 ...............................................................هلل.بخةر والحمد  -16

 ...............................................................أسكن في الرياض. -17

 ................................................................طالبا  20ر الختبا حضر -18
. 

        ............................................................................................... 

 

 درجات { 8}   وظةفة النحوية لا
19 

 

 ب هو :المناس حرف الجر     . خافت العصافةر ............... مخالب القط

 ىإل ـج     في ب      من أ

20 
 

 السم المجرور هو :       يبحث الصةاد وصديقه عن األسماك .

  األسماك جـ    صديقه ب     الصةاد أ

21 
 

 ........... اسم يدل على شيء غةر معةن

 المعرف بال جـ النكرة ب    العلم أ



22 
 

 ء ..ذان ،هايتان ،هؤلهذا ، هذه ، ه

  أسماء إشارة  جـ أسماء موصولة  ب ضمائر أ

23 
 

 كمل بمفعول به أ   ...... ذكتب التلمة

   الواجب   جـ اجب  الو ب الواجب   أ

 

 باء واألمهات حفال كبةرا حضره اآل موأقا يتكريما.المتفوقةن  ذمدير التالمةكرم ال
  السابقة:استخرج من الفقرة    

 ..................    اممذكر سالجمع  -24

 ......................   جمع يتكسةر – 25

 .....................  امطلق مفعول – 26

__________________________________________________________________ 

 درجات { 8الظاهرة اإلمالئية   } 

27 
 

 (:يرميمن الفعل )  الماضيالفعل 

 رمي ـج      رمى ب      رما أ

28 
 

ثناه.  السم الثالثي من )عصا ( م 

 انعصةت جـ    عصةان ب     عصوان أ

29 
 

 كتبت .......

 باالقلم  جـ       بلقلم  ب     بالقلم  أ

30 
 

 الفعل الماضي من ) يعطي (

  أعطي جـ أعطى ب      أعطا أ

 
                                 اكتب ما يملى عليك 

..................................................................................................................
..................................................................................................................

............................................................................................................. 
 

 درجات  6                                                        الخط 
  لنسخ ما يلي بخط ا تباك

  .نشاط ويبدأ الزارع عمله مع بزوغ الشمس بعزم 
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
 
 

ابرلـبــوفـيــقاوالـنـجـــرحكمالامنيرتيتعاـــمـ

 التفاعليإعداد قناة التعلم 

 


